OECONFORENINGEN

Oeconforeningen
Institut for Økonomi
Aarhus Universitet
Bartholins Allé 10
Bygning 1322
8000 Århus C

Foreningen har også til hensigt at skabe kontakt mellem virksomhed og institut, når der efterspørges ansøgere til ledige stillinger, studentermedhjælpere, studerende til projektarbejde med videre. Med andre ord
binder vi universitet, kandidater og erhvervslivet sammen.
Oeconkonferencen
Hvert år afholder Oeconforeningen en heldagskonference på universitetet, hvor forskernes nye teorier
stilles over for praktikernes krav om anvendelsesorientering. Den årlige konference er kendetegnet ved
såvel et højt fagligt niveau som ved rart samvær med andre oecon.er ved den efterfølgende middag.
Prisen for at deltage:
• Hele arrangementet 1.600 kr. (både dagsarrangement og middag i Hobrohuset, Prins Ferdinand).
• Dagsarrangementet 1.350 kr. (selve konferencen).
Sidste tilmeldingsfrist er lørdag den 5. september 2009. Pladserne fordeles efter først til mølle princippet.
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Oeconforeningen
Oeconforeningen er en forening for cand.oecon.er fra Aarhus Universitet. Foreningen blev stiftet i
1992 og har til hensigt at udvikle medlemmernes faglige profil gennem:
• gensidig kontaktflade
• informationsvirksomhed samt
• faglige og sociale arrangementer
I praksis betyder det, at foreningen fungerer som et netværk for færdiguddannede kandidater. Vi ser en
opgave i at hjælpe medlemmerne til at holde kontakt med hinanden og med Institut for Økonomi ved
Aarhus Universitet. Færdige kandidater finder det ofte nyttigt at kunne trække på hinanden – også selv om
man ikke nødvendigvis kender hinanden fra studietiden.
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TILMELD DIG HER!
Navn

Årgang

Adresse

Telfonnr.

Postnr. & by

E-mail:

Ja tak, jeg ønsker at deltage i Oeconkonferencens dagsarrangement den
26. september 2009 og betaler derfor kr. 1.350. Prisen inkluderer frokost,
servering i pauserne og 1. års medlemskab af Oeconforeningen.
Ja tak, jeg ønsker at deltage i både dags- og aftenarrangement i forbindelse med Oeconkonferencen den 26. september 2009 og betaler derfor
kr.1.600. Prisen inkluderer frokost, servering i pauserne, 1 års medlemskab
af Oeconforeningen samt socialt samvær over en tre retters menu på Prins
Ferdinand.
Nej tak, jeg kan desværre ikke deltage i konferencen, men vil gerne være
med i Oeconforeningen og indbetaler kr. 250 (kr. 125, da jeg ikke har været
medlem før).

3 MÅDER AT TILMELDE SIG KONFERENCEN:
- Pr. e-mail til oeconforeningen@econ.au.dk
- Ring på 89421571
- Postadresse:

NY ØKONOMISK
VERDENSORDEN
EN

Oeconforeningen
Institut for Økonomi
Aarhus Universitet
Bartholins Allé 10
Bygning 1322
8000 Århus C

Hvordan bliver jeg medlem?
Et medlemsskab koster 250 kr. pr. år. Som nyt medlem får du 50 % rabat på første års kontingent og skal pt.
kun betale kun betale 125 kr. Hvis du lige er dimitteret er medlemsskabet gratis det første år.
Kontakt
Hvis du vil videre mere om foreningen eller Oeconkonferencen så læs mere på
www.oeconforeningen.dk eller kontakt os på oeconforeningen@econ.au.dk.

Bestyrelsen:
Formand:
Susanne Møllegaard (årgang 1988)
Tlf. 51390172
E-mail: smg@topdanmark.dk
Næstformand:
Henrik Frøkjær (årgang 2000)
Kasserer:
Thomas Ditlev (årgang 1989)

Bestyrelsesmedlemmer:
Morten Amtrup (årgang 1983)
Per Nikolaj Bukh (årgang 1984)
Claus Løvgreen (årgang 2002)
Hans Henrik Hovmand (årgang 1981)
Tina Gaarn Christensen (årgang 1996)
Martin Dahl (årgang 1985)
Institutrepræsentanter:
Karina Skovvang Christensen (årgang 1996)
Allan Würtz (årgang 1983)
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LØRDAG DEN 26. SEPTEMBER – FORMIDDAGSPROGRAM
9.30

Registrering og kaffe/te med morgenbrød

10.00

Velkomst
ved Oeconforeningens formand
Underdirektør, cand.oecon. Susanne Møllegaard, Topdanmark

10.10

Tema: Konkurrence og tilpasningsevne i nye konjunkturer
Ordstyrer: Professor, dr. oecon. Ole Ø. Madsen, Institut for Økonomi

13.00

Status og udsyn: Nye tider på Institut for Økonomi?
ved Institutleder, MA, ph.d., Professor Per Baltzer Overgaard

Tema: Udfordringer og muligheder i den globale verden.
Ordstyrer: Dekan, dr. oecon. Professor Svend Hylleberg,
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

10.20

LØRDAG DEN 26. SEPTEMBER – EFTERMIDDAGSPROGRAM

Konjunkturafhængig arbejdsmarkedspolitik
ved Professor Michael Svarer, Institut for Økonomi
• Hvordan reagerer arbejdsmarkedet på den nye konjunktursituation?
• Vil en konjunkturafhængig arbejdsmarkedspolitik give et mere
velfungerende arbejdsmarked?
• Fungerer den danske flexicuritymodel også i dårlige konkunk?
• Hvad kommer udviklingen til at betyde for den danske konkurrencekraft?

VKR-Gruppen: Fra vinduer til termisk solenergi og AktivHuse
ved Administrerende direktør, cand.oecon. Leif Jensen, VKR Holding
• Strukturelle omstillinger og nye konjunkturer
• Supply chain - udfordringer og muligheder
• Klima og energi som megatrends

13.50

ATP: Udfordringerne i det globale samfund
ved Administrerende direktør, cand.oecon. Lars Rohde, ATP
• Nye demografiske strukturerer: Hvad betyder det for pensionsselskaberne?
• Risikostyring, avancerede finansielle instrumenter og nye krav
• Strategiske muligheder eller store udfordringer?

14.40

Kaffepause: Mød dine gamle studiekammerater

15.00

Vækstfonden: Økonomisk udvikling gennem innovation og entreprenørskab
ved Direktør, cand.oecon. Christian Motzfeldt, Vækstfonden
• Hvad betyder iværksætteri og innovation for den økonomiske udvikling?
• Hvad er statens rolle i venturemarkedet?
• Hvilke udfordringer og dilemmaer medfører en direkte statslig aktivitet?

Kaffepause: Mød dine gamle studiekammerater

11.00

12.00

Nye roller eller andre aktører?
ved Professor, cand.oecon, Ph.D. Per V. Jenster,
China Europe International Business School, Shanghai.
• Hvordan ser verden ud fra Kina – virksomhederne og universiteterne?
• Fra outsourcing til insourcing. Hvem bliver vinderne?
• Hvad skal danske virksomheder gøre, og har de en chance?

Frokost i samfundsvidenskabelig kantine - bygning 1321

Årgang 1964
Dekan, dr.oecon. Svend Hylleberg, Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
Oeconforeningen er en meget væsentlig medspiller i Institut for Økonomis
bestræbelser på at fastholde og udbygge oeconstudiets meget fremtrædende position blandt de forskningsbaserede danske uddannelser. Oeconforeningens rolle som en alumneforening, der både skaber faglig kontakt
mellem instituttets færdige kandidater og mellem disse og instituttet er
enestående og et vigtigt element i oeconstudiets fremtidige udvikling.

15.40

Afrunding af konferencen

16.00

Pause

16.30

Generalforsamling

18.00

Socialt samvær over en treretters menu med vine og avec
i Hobrohuset, Prins Ferdinand, Viborgvej 2, 8000 Århus C

Årgang 1964
Professor, dr.oecon. Ole Ø. Madsen, Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
Oeconuddannelsen har været og er fortsat en meget velanskrevet
uddannelse i erhvervslivet, i centraladministrationen og i internationale
organisationer. Det skulle gerne fortsætte og her tror jeg, at Oeconforeningen med en stærk opbakning af alumner fra oecon.-uddannelsen kan spille
en rolle ved blandt andet at søge indflydelse igennem det aftagerpanel,
der er under etablering. Jeg har med glæde deltaget i og været medarrangør af de årlige Oeconkonferencer, hvor ikke mindst det sociale samvær
efter konferencen har været en god måde at holde kontakt til gamle studerende! Så jeg glæder mig til den kommende konference i september.

OECON.ER I PRAKSIS
Årgang 1989
Adm. direktør, cand.oecon., ph.d. Jørgen Vig Knudstorp, Lego koncernen:
Cand.oecon. forbliver for mig en unik uddannelse i denne verden. Kombinationen af
et stærkt analytisk og teoretisk grundlag med adgang til den virkelige verden uden for
murene skaber en unik indsigt i og forståelse af den verden, som man forbereder sig på
at agere i. Det er virkelig læring til den virkelige verden, og derfor må læring heller ikke
høre op, når man er færdiguddannet. Tværtimod. Derfor byder jeg Oeconkonferencen
og foreningen bag den velkommen som et positivt og vigtigt initiativ for cand.oecon.er.

Årgang 1984
Økonomi- og Erhvervsminister, cand.oecon., Lene Espersen:
Cand.oecon.-uddannelsen giver dig meget stor valgfrihed mht. din fremtidige karriere.
Uddannelsen er så alment favnende, at du vil passe ind i de fleste virksomheder - og
ydermere giver den mulighed for mange karriereskift til andre brancher - fordi din faglige
bredde er i orden. Jeg har arbejdet i to private virksomheder og nu i en offentlig, og jeg
bruger min uddannelse hver dag. De væsentligste kvaliteter man har med i bagagen er
evnen til at overskue store mængder viden og meget teoretiske sammenhænge, et flair
for tal og en grundlæggende forståelse for samfundsøkonomiens kompleksiteter. Hvis alt
andet glipper, kan man jo gå ind i politik :-)

Årgang 1984
Redaktionschef Politiken, cand.oecon., Peter Mogensen
Min uddannelse har givet mig en indsigt, jeg bruger hver eneste dag. Nationaløkonomien
i mit nuværende job på Politiken og dengang jeg var embedsmand i Stats- og Finansministeriet. Driftsøkonomien ikke mindst i de syv år jeg var partner i IT management konsulentfirmaet
Accenture. Jeg fandt studiet jævnt kedeligt med visse oplysende undtagelser. For mig kom
åbenbaringerne først, da det tillærte skulle anvendes i praksis. Uddannelsen har været et
skjold jeg har kunnet holde foran mig. Ingen andre jeg har mødt i ind- og udland har i
mine øjne været bedre klædt på.
Årgang 1967
Bestyrelsesformand Danisco, cand.oecon., Anders Knutsen
Selvom det er 36 år siden jeg afsluttede min oecon.-uddannelse, har jeg ikke smidt en
eneste af studietidens bøger væk. Det siger meget om, hvad denne uddannelse har
betydet for mig.
Oecon.-uddannelsen giver med sin alsidighed en enestående mulighed for den fremtidige karriere. Kombinationen af det samfundsvidenskabelige, det humanistiske og det
mere virksomhedsnære giver en indsigt, som er helt unik. Hvem havde forestillet sig, at
man med denne uddannelse kunne blive fabrikschef og udviklingsdirektør. Jeg tillægger
oecon.-uddannelsen en stor del af æren for min karriere.

Årgang 1975
Prorektor, cand.oecon., Nina Smith, Aarhus Universitet:
De kommende år vil byde på øget national og international konkurrence
mellem universiteterne. En vigtig konkurrenceparameter er at sikre den
samfundsmæssige relevans af både uddannelser og forskning. Det kan vi
kun gøre gennem en tæt kontakt til de private og offentlige virksomheder,
hvor vores kandidater arbejder. En stærk Oeconforening vil være et strategisk aktiv for hele universitetet. Derfor skal vi også på universitetet arbejde
for at skabe nogle rammer, der gør medlemskabet af Oeconforeningen til
et personligt aktiv for os alle hver især.

